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Előszó

Harminc éve foglalkozom asztrológiával, és ez idő alatt szinte naponta találko-
zom olyan emberekkel, akik a párkapcsolatuk problémája miatt keresnek fel. 
Keresik az utat, de eltévedtek. Nem tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak. 
Napjainkban nagyon sokan gondolkoznak el azon, hogy mitől olyan nehéz a 
párkapcsolatokat fenntartani, megőrizni. Sokan sokféle módon közelítenek 
a párkapcsolatok problémáihoz, amelyek természetesen nagyon egyéniek, 
hiszen olyan témáról van szó, amelyben szinte mindenki érintett. Gyakran 
szembesülök azzal, hogy bármennyire is szeretnék, mégsem tudok segíteni a 
hozzám fordulókon. Ennek egyszerűen az az oka, hogy elkéstek. Szembe kel-
lett néznem azzal, hogy a tanácsadás már az utolsó remény! Egyszerűen már 
nem olyan a kapcsolatuk, hogy képesek lennének felülemelkedni a sértettsé-
gükön. Olyan sérüléseket okoznak egymásnak, ami két szerető ember kap-
csolatában érthetetlen. Amikor időben felszínre kerülnek a problémák, még 
képesek vagyunk tenni valamit. Tapasztalataim bizonyítják, hogy a párok csak 
együtt képesek változtatni. Egyedül nem megy! Fogjuk meg egymás kezét, és 
törekedjünk a megoldások felé. Ennek a lehetőségét szeretném megmutatni. 
Nem szeretném szaporítani azon írások számát, amelyek elmondják a problé-
mákat, ám valódi megoldást nem adnak. Szeretném megmutatni, hogy min-
den nehézség ellenére igenis van megoldás, csak rajtunk múlik, mit és hogyan 
teszünk! 

Az életünkben semmit nem kapunk magunkért. Sem tehetséget, sem szép-
séget, sem gazdagságot, de még tudást sem. Nem az lenne a természetes, hogy 
ezt annak adjuk, akit szeretünk? Hova tűnik el az a gondolat, hogy együtt 
legyünk boldogok? Meggyőződésem, hogy csak akkor lehetünk boldogok, 
ha a körülöttünk lévők is boldogok. Éppen ezért nem vezérelhet más, mint 
az, hogy a páromat boldoggá tegyem! Van-e szebb a szerelmesek szemének 
ragyogásánál? Őrizzük meg ezt a fényt életünk végéig! Keressük meg együtt, 
miként lehetséges ez! Ne hagyjuk, hogy életünk úgy peregjen le, mint órán a 
homok! Legyen ez a könyv olyan utazás, amelynek a végén úgy állhatunk fel, 
hogy tudjuk, mit kell tennünk!
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A párkapcsolat átalakulása a társadalom
szintjén

Nyilvánvaló, hogy valami megváltozott vagy változóban van, amit a társada-
lom egyelőre nem képes megfelelően kezelni. Változik a világ, és ezzel együtt 
minden, ami része és alapja volt ennek a korszaknak. Nyilvánvalóan hiányzik 
az erő és az akarat ahhoz, hogy ezt a folyamatot egyáltalán lassítani lehessen. 
Magával sodornak bennünket az események, és mire felocsúdunk, már nincs 
esélyünk a korrigálásra.

Mára jól látható, hogy a párkapcsolatok minőségében, a párok egymáshoz 
való viszonyában alapvetően változtak meg a dolgok a régmúlthoz képest. Ma 
már magunk dönthetünk a párválasztásban, senki nem kényszeríthet minket. 
Viszont így már egyértelműen csak a saját megítélésünkön múlik, hogy mit 
fogadunk el, és mit nem. Az elfogadás, amely egykor minden párkapcsolat 
alapja volt, már rég a múlté. Az állandóság már nem társadalmi igény, legfel-
jebb idealisztikus elképzelés a párkapcsolatról.

Ma az ego érvényesítése zajlik, de ebben a csatában összeomlik minden, 
ami régen érték volt. Nem akarjuk mindenáron megóvni a párkapcsolatot, 
hiszen már természetes a változás. Ki gondolná ma azt, hogy egy rossz pár-
kapcsolatban benne kell maradni? Természetesen senki. Tehát maga a pár-
kapcsolat léte is a személyes megítéléstől függ. Így viszont a jó és a rossz fogal-
ma is csak rajtunk múlik! Így alakul át a „jóban-rosszban” fogalma. Vagyis: 
ami nekem jó, az a fontos, és ha nem jó, akkor a párkapcsolat sem kell.

Szerintem azonban nem elég látni a problémát, a tendenciákat kell felis-
merni, hogy ez miért és miként működik így. Nem szeretném bővíteni azon 
könyvek sorát, amelyek eljutnak a diagnózisig, de a feloldásához nem nyúj-
tanak segítséget. Én megoldást ajánlok azoknak, akik még hisznek abban, 
hogy az ember csak párkapcsolatban lehet igazán boldog. Természetesen nem 
tudom megoldani mások helyett a nehézségeket, de megmutatom, hogy aktí-
van milyen úton lehet eljutni a megoldásig. 

Azt sokan észlelik, hogy nem túl megnyugtató az, amit a párkapcsolatok-
ban látunk. Viszont fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy miért van ez 
így. Azt, hogy a régmúltban mit neveztünk párkapcsolatnak, mindig az adott 
kulturális közeg határozta meg. Természetes volt, hogy ez más-más tartalom-
mal bírt, attól függően, hogy milyen kort és társadalmi közeget vizsgálunk. 
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A párkapcsolat alakulása a társadalom szintjén

Hiszen ma is tudjuk, hogy az európai és a nyugati kultúrában a keresztény 
normák alapján létrejövő párkapcsolatok egészen más gyökerekből fakadnak, 
mint akár a muszlim vallásból származó kapcsolatok vagy a különböző ter-
mészeti népek párkapcsolatainak modelljei. 

Én itt, Magyarországon természetesen a nyugati modellt veszem alapul, 
hiszen itt élünk, ide tartozunk. A tudattalanunkban lévő lenyomatok is ezt 
támasztják alá. Persze ez nem azt jelenti, hogy csak itt változnának a dolgok, és 
azt sem, hogy csak ezen az életterületen látunk átalakulást. Meggyőződésem, 
hogy a világunkban bekövetkező változások lényege, hogy megváltoztak az 
alternatíváink, a választási lehetőségek köre kibővült, emiatt sokkal nehezebb 
alkalmazkodni, hiszen nincs kötelező keret, amelyhez képest döntést hozha-
tunk. Talán a legrosszabb megközelítés a leggyakoribb, miszerint mindent 
szabad, ami nem tilos. Ennek a folyamatnak a vége a tradicionális kapcsolatok 
lassú, de könyörtelen halála. A társadalmi keretek feloldása sajnos a morális 
keretek megszűnéséhez vezetett. Ennek a következménye pedig nemcsak a 
szabadság, de a szabadosság is! Ennek a két fogalomnak az összemosódása 
azonban nem tesz jót a morális és erkölcsi keretek elfogadásának.

Az ember természetes módon boldogságra törekszik, mindenki boldog 
szeretne lenni. Ennek a boldogságnak nyilvánvalóan megvannak a gyökerei, 
amelyet az érzéseink táplálnak. A boldog pillanatok megélése vezérel minket, 
és ez teljesen felülírhatja a jövőképünket. Tehát: ha boldog akarok lenni, akkor 
azt is kell éreznem! Ugyanakkor ez nem függetleníthető az adott társadalmi 
közegtől. Nagyon sokszor tanult vágyak motiválnak minket. Azt is tudnunk 
kell, hogy a boldogság élményét az adja, ha mindig az történik, amit szeret-
nénk, amire vágyunk. Ez természetes, hiszen mindenki a saját érzései alapján 
cselekszik. Ezzel azonban mindegyikőnk így van. Nemcsak én akarom, hogy 
az legyen, az történjen, amire vágyom, hanem a másik is. Sajnos, a kettő nem 
mindig esik egybe! Ami nekem fontos, a másiknak talán nem az. Amit tenni 
szeretnék, azt a másik nem tenné meg. És vajon elfogadom, amit ő akar, ha 
nekem ez hátrányos? De akkor ki fogad el? A mai ember ezt megalkuvásnak 
tartja! Tehát a kérdés az lesz, hogy a párom akarja-e azt, amit én boldogságnak 
tartok. Hogyan fog ő erre reagálni? És mi lesz az ő boldogságigényével? Ha 
csak azt az egy alapelvet vesszük figyelembe, hogy mindannyian más érték-
rend alapján döntünk, egyértelmű a szembenállás lehetősége. Ezzel máris 
eljutottunk egy megoldásra váró feladatig!

Gyakran keresnek fel olyan helyzetben, amikor az egyik fél egészen más 
elképzeléseket táplál magában, mint a másik. Nem kérdőjeleződik meg a 
másik szeretete, sem becsületessége, egyszerűen másként gondolkoznak, más 
az elképzelésük a világról, főleg a személyes jövőről. Szinte feloldhatatlan az 
ellentét. 
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Ezt a szembenállást az asztrológiában a párkapcsolat tengelye, az 
Ascendens–Descendens-tengely képviseli. Mint két tükör, néz szembe egy-
mással a két nevezetes pont. Az Ascendens az „én”, a Descendens a „te” oldal. 
Nyilvánvaló, hogy amit én akarok, amit én képviselek, az csak az Ascendens 
kapcsán jelenhet meg, amit pedig a párom akar, az a Descendensen. Ez a két 
pont egymással szemben áll. Emiatt nem kétséges, hogy szembe fogunk egy-
mással kerülni, sérteni fogjuk egymás egóját, teljesen mindegy, hogy minek 
a kapcsán találkozunk. Sőt, az egyik fél feladatához az is hozzátartozik, hogy 
a tetteivel, akaratával lemondassa a másikat az egójáról. Nem véletlen, hogy 
az asztrológiában ezt a területet a „nyílt ellenségek” területének is nevezzük! 
Ha ezt a megközelítést elfogadjuk, és ebből a kiindulópontból gondoljuk ezt 
végig, akkor valakinek el kell fogadnia, hogy nem az lesz, amit ő akar. Vala-
kinek alá kell rendelődnie, és el kell fogadnia a másik akaratát. Emiatt alakult 
ki az úgynevezett férfialapú társadalom, amelyben a nők kénytelenek voltak 
ezt elfogadni. Ez már csak a két ember hozzáállásán múlik. Nézzük, milyen 
lehetőségeink vannak ebben a tekintetben!

Az első, a tradicionálisan elfogadott modell a férfi fensőbbségét vallja: a férfié 
a döntés, csak neki lehet igaza. Ő irányít, ő jelöli ki az utat, és halad a saját 
elképzelései felé. A jövőképet ebben az esetben a férfi és annak családja hatá-
rozza meg. Csak a férfi egójának a fensőbbsége dönt a sorsokban. A nőnek 
nincs beleszólása a dolgok menetébe – a férfi, ha akarja, figyelembe veszi a nő 
kívánságait, de alapvetően az történik, amit a férfitársadalom akar. Ez is egy 
lehetőség, és lehet úgy gondolni, hogy ez a jó modell. Sokan azt vallják, hogy 
ma is csak ez lehet a megoldás. Férfiként akár azt is mondhatom, hogy ezt kel-
lene visszahozni, de a nők már nem biztos, hogy így gondolják. Ma már ez fér-
fisovinizmusnak hat – persze ezt mindenki maga ítéli meg. Itt azonban nem-
csak a párkapcsolatok determináltak, hanem maga a társadalom is. Ebben a 
modellben a társadalmi csoportok közötti átjárás sem elképzelhető, minden-
ki a saját szintjén házasodik. Emiatt olyan idegen a muszlim kultúra, ahol 
még mindig ennek az elvnek a hatása érvényesül, pedig csak a hagyományt 
követik. Természetesen nem állítom, hogy ez a legjobb megoldás, hanem úgy 
vélem, hogy ez is egy irány, amelyen érdemes elgondolkozni.
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János, 1953. 8. 3. 17:50, Budapest
Mai napig házasságban él. Érdekes, hogy született három lánya, de mind-
nyájukat fiúnak várta. Számára csak a férfiak számítanak, ennek ellenére 
négy nővel élt együtt. Mindhárom lánya sikeres, amit kénytelen belátni. 
Felesége sohasem dolgozott, a család mellett volt a helye. A kapcsolat 
végig jól működött, bár János az érzelmeket folyamatosan elfojtotta, mert 
számára azok a gyengeség jelei. Ám amióta fiú unokája született, már 
másként látja az érzelmeket.

Lehet persze a megközelítés ennek pont az ellenkezője is. Jelenleg szerintem 
leginkább ebbe az irányba haladunk. Ez természetes, hiszen amilyen irányból 
indulunk, pont a másik oldal lesz domináns! A nők azt szeretnék elérni, hogy 
az ő akaratuk érvényesüljön. Annyi év elnyomás után ki csodálkozna ezen? 
Ennek eredményeképpen egyre erősebbek a nők, viszont a felelősség is egyre 
inkább rájuk hárul. Átveszik az irányítást, dominánssá válnak, ami miatt a 
férfiak gyengülnek, és a feszültség egyre erősebb lesz. Ilyenkor a férfi vállalja 
az alárendeltséget, és a nőé a fensőbbség. Van olyan, aki így él, és számára ez 
a megfelelő. Lehet, hogy meglepő, de a tapasztalatom azt mutatja, hogy ma a 
párkapcsolatok nyolcvan százalékában a nők az erősebbek és a dominánsak. 
A baj csak az, hogy ez az egyik félnek biztosan nem lesz jó! Aki pedig elége-
detlen lesz, az lépni fog. Ezek a hatások megterítenek a problémáknak, amit a 
felek szeretnének majd megoldani.

Veronika, 1974. 2. 11. 10:10, Sopron
Nagyon sikeres közgazdász. Amit nem nagyon ért, azok a párkapcsolatai. 
Minden kapcsolatában dominánsan jelenik meg. Akármilyen erős a fiú, 
aki mellette van, egy idő után behódol a lánynak. Már ő is észrevette, 
hogy ez így nem lesz jó! Alárendelődni azonban nem tud és nem akar, 
viszont ha erősebb férfit szeretne, az csak így lehetséges. Emiatt vagy a 
férfi unja meg a folyamatos harcot, vagy a lány érzi úgy, hogy kevés neki 
a fiú.

A korszak sajátossága, hogy szeretnénk elérni a nemek közötti kapcsolat 
egyensúlyát, vagyis azt, hogy érzéseinkben, gondolkodásunkban, tetteinkben 
az egyenlőség felé haladjunk. A két pólus között keressük az egyensúlyt: vagy 
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a nő akarata érvényesül és a férfi alkalmazkodik, vagy fordítva. Ezt egyelő-
re mi, férfiak nem nagyon akarjuk elfogadni. Amikor viszont elfogadjuk, a 
férfiminőség is elveszik. A tradicionális párkapcsolatokban nincs egyenlőség! 
Sokszor kérdezik, hogy ez miért nem lehetséges. Azért, mert a társadalmi 
változások ellenére a tudattalan vágyak és szerepek még nem változtak meg. 
Ennek az elfogadási problémának egy alapvető oka van, mégpedig a mintá-
ink, és ezen belül is elsősorban a női minták. Azért a női mintát említem, 
mert alapvetően a női társadalmi minta az, hogy olyan társra vágyik, olyan 
férfit szeretne maga mellett tudni, akire fel tud nézni. A férfinak pedig olyan 
nő kellene, aki mellett azt érezheti, hogy ő is valaki. Tapasztalatom szerint 
nagyon sok kapcsolat itt fut zátonyra. A nő nem akar olyan párt, akit nem 
tud becsülni. Teljesen nyilvánvaló, hogy ha a nő azt szeretné, hogy fel tudjon 
nézni a férfira, akkor a férfinek kellene „erősebbnek” lennie. De akkor megint 
az előző modellnél kötünk ki, amelyet a társadalom elvet. Nyilvánvaló, hogy 
ez ördögi kör! Egyiket sem akarjuk, kellene valami más. Hát próbálkozzunk 
tovább. 

A következő az úgynevezett mellérendelt modell. Amikor azt mondjuk, hogy 
a párkapcsolatban a férfi és a nő egyenrangúan él. Mindenkinek megvan a 
saját identitása, mindenkinek megvan a saját énképe, a kiteljesedésének az 
útja, és mindannyian ezt élik. Van saját egzisztencia, karrier, mindenki megy a 
saját céljai felé. Elfogadható ez számunkra? Elvileg igen, ez az, amire a mai tár-
sadalomban leginkább vágynak. Folyamatosan ezt hallom és tapasztalom! Ez 
az, amit el tudnak fogadni, és még jónak is tartanak. Szinte minden fiatal ezzel 
az elképzeléssel keres meg. Hogyan lehetne ezt hosszú távon megvalósítani? 

Zsolt, 1969. 5. 17. 6:40, Pécs
Zsolt a mai napig agglegényként él. Csak olyan lányokat tud elfogadni, 
akik képesek önállóan gondoskodni magukról. Emiatt a család gondolata 
is távol áll tőle. Csodálkozik, hogy egy-két év után minden kapcsolata 
véget ér. Amíg két független ember kapcsolatáról beszélünk, addig jól érzi 
magát. Felelősséget nem akar vállalni másokért, szerinte csak így lehetnek 
egyenlők. Mind egzisztenciálisan, mind érzelmileg hárítja a függőséget.

Az elképzelés természetesen addig igaz, amíg az történik, ami nekem jó. Ha 
szerintem az együttélés egyenrangú szerepvállalást jelent, akkor nyilvánvaló-
an mindkét félnek ki kell vennie a részét a közös feladatokból. Ilyen esetben, 




